
PROTOKOLL FÖRT VID GOTLANDS SIMFÖRBUNDS ÅRSMÖTE den 23 mars 2009 kl. 
19.00  G:a vaktmästarbostaden vid Solbergabadet i Visby 
 
Deltagare enligt särskild lista. 
 
§  1   Mötets öppnande mm     Ordförande Leif Söderdahl hälsade de närvarande välkomna.                                             
                                                 Fullmakter inlämnade av HBK 1 st. och WSS 1 st. En namnlista cirkulerade och
 denna godkändes för uppropsförfarande och röstlängd. 
 
§  2   Utlysning av mötet          Mötet ansågs behörigt utlyst.  
 
§  3   Dagordning                      Den förelagda dagordningen godkändes. 
 
§  4   Ordförande för mötet     Valdes Leif Söderdahl att leda dagens årsmöte. 
 
§  5   Sekreterare för mötet      Valdes Kjellåke Nordström att föra dagens protokoll. 
 
§  6   Rösträknare/Justerare    Valdes Per Söderström och Per-Erik Borg till rösträknare och  
                                                    protokollsjusterare. 
 
§  7   Verksamhetsberättelse    Gemensam genomgång av verksamhetsberättelsen, vilken godkändes.  
 
§  8   Förvaltningsberättelse     Kassören Kjellåke Nordström gick igenom balans- och 
                                                     resultaträkningarna, vilka godkändes.                                                 
 
§  9   Revisorernas berättelse    Då revisor ej var närvarande lästes revisions berättelsen  upp av  
                                                     dagens sekreterare.  
                                                     Revisorns förslag var att resultat- och balansräkning fastställs 
                                                     att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt 
                                                     att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
   
§ 10  Ansvarsfrihet                     Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
§ 11  Antal ledamöter                 Beslutades, att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter jämte ordförande. 
 
§ 12  Val                                       Ordförande (1 år)            Leif Söderdahl, WSS, omval 
                                                      Styrelseledamot (2 år)     Fredrik Persson, WSS, nyval 
                                                      Styrelseledamot (2 år)    Per-Erik Borg, HBK, nyval 
                                                      Styrelseledamot (2 år)    Cecilia Westberg Bladh, nyval   
                                                      Kjellåke Nordström, Eva Sandin och Hans Juhlin kvarstår tom   
                                                      årsmötet 2010. 
  
§ 13  Valberedning                     (1 år) Beslutades att klubbarna själva skall utgöra valberedning. 
                                                      Beslutades utse ansvarig klubb nästa sammanträde. 
 
§ 14  Val av revisor                     Revisor (1 år)   Lars Henriksson 
  
§ 15  Ombud till Sv. Simf./         Beslutades att Leif Söderdahl och Kjellåke Nordström skall vara 
         GI/SISU:s årsstämmor      GSimf:s ombud Svenska Simförbundets årsmöte. 
                                                      Beslutades att ordföranden skall vara ombud vid GI/SISU:s årsstämmor  
                                                      2 april 2009. 
§ 16  Styrelsen förslag                 För att finansiera verksamheten föreslår styrelsen, att ta ut en avgift på  
                                                      1 500:-/klubb samt deltagaravgift vid DM. 
                                                      Beslutades, att en årsavgift jämte deltagaravgift vid DM skall tas ut. 
                                                      Sekr/kassören uppmanades att tillskriva klubbarna om beslutet. 
  
§ 17  Budget                                 Framlagda budget på 13.000:- godkändes.   
 
§ 18  Läger                                   Leif informerade om lägret i Godby på Åland 2009. 
 



§ 19  Information/Övr. frågor Information lämnades angående: 
• Hemortsalterantivet/Idrottsledarutbildning. Eva informerade om att en 

simmare från WSS sökt.  
• Eva informerade om Island Games på Åland år 2009. 
• Den 25 maj blir det en IdrottsCamp för deltagarna. 
• Eva Sandin är Gotlands Simf. representant för NWIG. 
• Eva informerade om kommande utbildningar och före- 
• läsningar. Funktionärsutbildningar är ständigt aktuellt. Eva ser till att 

det genomförs behövliga utbildningar.  
• Informerades om GI/SISU:s årstämmor 2/4 2009.  
• Kort info om kommande regionsindelning, vilken kan få  
• betydelse för Gotlands Simförbunds framtid. 
• Ordförande informerade om Svenska Simförbundets årsmöte i Visby 

25-26/4 2009.  
• Beslutades om vem som skall få inteckning i GSimf:s  
• vandringspris – William Holmgrens minne. 

 
§ 20  Avslutning Ordföranden tackade de närvarande och hälsade de nya ledamöterna välkomna Den  
                             traditionella smörgåstårtan smakade utmärkt som vanligt, men vi orkade inte med allt.  
 
Vid protokollet 
 
 
Kjellåke Nordström                         Justeras: Leif Söderdahl ordf. 
 
 
 

                     Per Söderström                                                 Per-Erik Borg 


	Styrelseledamot (2 år)     Fredrik Persson, WSS, nyval
	Styrelseledamot (2 år)    Per-Erik Borg, HBK, nyval
	Styrelseledamot (2 år)    Cecilia Westberg Bladh, nyval

